
Dziennik Ustaw Nr 219 — 15523 — Poz. 2228 i 2229

2228
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia oddzia∏ów Stra˝y Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 paêdzier-
nika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1399, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utwo-
rzenia oddzia∏ów Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 152,
poz. 1733, z 2003 r. Nr 186, poz. 1822 oraz z 2004 r. Nr 150,
poz. 1590) w § 1 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) Bieszczadzki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia
gen. bryg. Tomasza Gorzechowskiego z siedzibà
w PrzemyÊlu, obejmujàcy województwo podkar-
packie z wy∏àczeniem powiatów: jasielskiego,
kroÊnieƒskiego, sanockiego, leskiego (bez gminy
Olszanica), miasta na prawach powiatu Krosno
oraz z powiatu bieszczadzkiego cz´Êci obszaru
gminy Lutowiska po∏o˝onej na zachód od linii
prostej biegnàcej od znaku granicznego nr I/1 na
granicy paƒstwowej Rzeczypospolitej Polskiej
z Republikà S∏owackà przez punkt triangulacyjny
1114,9 do granicy gmin Cisna i Lutowiska,

2) Karpacki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia
1 Pu∏ku Strzelców Podhalaƒskich z siedzibà
w Nowym Sàczu, obejmujàcy wchodzàce
w sk∏ad województwa podkarpackiego powiaty:
jasielski, kroÊnieƒski, sanocki, leski (z wy∏àcze-

niem gminy Olszanica), miasto na prawach po-
wiatu Krosno oraz z powiatu bieszczadzkiego
cz´Êç obszaru gminy Lutowiska po∏o˝onà na za-
chód od linii prostej biegnàcej od znaku granicz-
nego nr I/1 na granicy paƒstwowej Rzeczypospo-
litej Polskiej z Republikà S∏owackà przez punkt
triangulacyjny 1114,9 do granicy gmin Cisna i Lu-
towiska, województwo ma∏opolskie, wchodzàce
w sk∏ad województwa Êlàskiego: powiat ˝ywiecki
i z powiatu cieszyƒskiego cz´Êç obszaru gminy
Istebna po∏o˝onà na po∏udnie od linii prostej bie-
gnàcej od znaku granicznego nr III/201 na granicy
paƒstwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republi-
kà S∏owackà do mostu na potoku Czadeczka,
z wy∏àczeniem tego mostu, prawym brzegiem
potoku Czadeczka do zetkni´cia si´ granicy miej-
scowoÊci Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej
granicà miejscowoÊci Koniaków oraz Istebna do
granicy gmin Istebna i Milówka,”;

2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) Âlàski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia Po-

wstaƒców Âlàskich z siedzibà w Raciborzu, obej-
mujàcy województwo Êlàskie (z wy∏àczeniem
powiatu ˝ywieckiego) i z powiatu cieszyƒskiego
cz´Êç obszaru gminy Istebna po∏o˝onà na pó∏-
noc od linii biegnàcej od znaku granicznego
nr I/1 na granicy paƒstwowej Rzeczypospolitej
Polskiej z Republikà Czeskà, do mostu na potoku
Czadeczka, prawym brzegiem potoku Czadeczka
do zetkni´cia si´ granicy miejscowoÊci Jawo-
rzynka, Koniaków i Istebna, dalej granicà miej-
scowoÊci Koniaków i Istebna do granicy gmin
Istebna i Milówka oraz województwo opolskie,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.

2229
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie trybu nak∏adania administracyjnych kar pieni´˝nych za usuwanie drzew lub krzewów 
bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewieƒ albo drzew lub krzewów 

Na podstawie art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ tryb nak∏adania administracyjnych
kar pieni´˝nych za:

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krze-
wów spowodowane niew∏aÊciwym wykonywa-
niem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprz´tu
mechanicznego albo urzàdzeƒ technicznych oraz
zastosowaniem Êrodków chemicznych w sposób
szkodliwy dla roÊlinnoÊci;

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Preze-

sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 134,
poz. 1438).
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2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego
zezwolenia;

3) zniszczenie spowodowane niew∏aÊciwà piel´gnacjà
terenów zieleni, zadrzewieƒ, drzew lub krzewów. 
§ 2. 1. Administracyjnà kar´ pieni´˝nà nak∏ada si´

po stwierdzeniu usuni´cia drzewa lub krzewu bez wy-
maganego zezwolenia lub po zniszczeniu terenów zie-
leni, zadrzewienia, drzewa lub krzewu oraz po przepro-
wadzeniu ogl´dzin, z których sporzàdza si´ protokó∏.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie miejsca ogl´dzin;
2) dat´ ogl´dzin;
3) imiona i nazwiska oraz stanowiska s∏u˝bowe spo-

rzàdzajàcego protokó∏ oraz uczestników ogl´dzin;
4) ustalenia merytoryczne — dane dotyczàce:

a) rodzaju i gatunku usuni´tego lub zniszczonego
drzewa,

b) obwodu pnia drzewa lub wielkoÊci powierzchni
pokrytej krzewami albo wielkoÊci zniszczonych
terenów zieleni,

c) daty usuni´cia lub zniszczenia,
d) przyczyny usuni´cia lub zniszczenia;

5) dane osobowe posiadacza nieruchomoÊci;

6) dane osobowe sprawcy usuni´cia lub zniszczenia,
je˝eli jest to mo˝liwe do ustalenia w trakcie spo-
rzàdzania protoko∏u; 

7) podpisy uczestników ogl´dzin.

3. Wydajàc decyzj´ o na∏o˝eniu administracyjnej
kary pieni´˝nej, uwzgl´dnia si´ ustalenia zawarte
w protokole. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Ârodowiska: J. Swatoƒ 

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Ârodowiska z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie trybu nak∏adania administracyjnych kar pie-
ni´˝nych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymagane-
go zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo
drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 113, poz. 1074), które traci
moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia,
na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

2230
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 wrzeÊnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zak∏adach opieki zdrowotnej,
sposobu jej prowadzenia oraz szczegó∏owych warunków jej udost´pniania

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji
medycznej w zak∏adach opieki zdrowotnej, sposobu
jej prowadzenia oraz szczegó∏owych warunków jej
udost´pniania (Dz. U. Nr 88, poz. 966) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) po § 8 dodaje si´ § 8a w brzmieniu: 

„§ 8a. Przy dokonywaniu wpisów w dokumentacji
medycznej dotyczàcych czasu trwania cià˝y,
poronieƒ, urodzeƒ ˝ywych i zgonów p∏o-
dów stosuje si´ kryteria oceny okreÊlone
w za∏àczniku do rozporzàdzenia.”;

2) w § 13 po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) pisemne oÊwiadczenie pacjenta o upowa˝nie-

niu do uzyskiwania dokumentacji medycznej
w przypadku jego Êmierci, ze wskazaniem oso-
by upowa˝nionej albo pisemne oÊwiadczenie
pacjenta o braku takiego upowa˝nienia,”;

3) w § 33:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do historii zdrowia i choroby mo˝na do∏à-
czaç kopie kart informacyjnych z leczenia
szpitalnego oraz odpisy lub kopie innych do-
kumentów medycznych przedstawionych
przez pacjenta oraz adres wraz z kodem pocz-
towym i numerem telefonu przedstawiciela
ustawowego pacjenta, opiekuna lub osoby
uprawnionej przez pacjenta do otrzymywa-
nia informacji o stanie jego zdrowia i udzielo-
nych Êwiadczeniach zdrowotnych.”,

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104,
poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28,
poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961,
Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126,
poz. 1382—1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171,
poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz 
z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.


